
Osnovna škola Rudolfa Strohala 
Lokve 

Zaključci sa sjednice Školskog odbora  
održane 27.01.2020. 

Predložen je i usvojen sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
2. Nadzor nad zakonitošću  

 Godišnjeg plana i programa rada za školsku 2019./2020. godinu 

 Školskog kurikuluma za školsku 2019./2020. godinu 
3. Nadopuna Školskog kurikuluma – Škola u prirodi 
4. Donošenje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa po raspisanom  

natječaju za učitelja/icu glazbene kulture  
5. Kadrovska problematika 
6. Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2019. – 31.12.2019. 
7. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  

Osnovne škole Rudolfa Strohala 
8. Različito 

 

Zaključci:  

Ad 1.)  
Školski odbor jednoglasno je usvojio zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 19. prosinca 2019.g.  
Ad 2.)  
Ured državne uprave PGŽ - Služba za društvene djelatnosti izvršio je nadzor nad zakonitošću: 

 Godišnjeg plana i programa rada za školsku 2019./2020. godinu 

 Školskog kurikuluma za školsku 2019./2020. godinu 
U provedenom postupku utvrđeno je da GPP i Školski kurikulum sadrže sve elemente značajne 
za kvalitetan rad, temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

Ad 3.)  
Školski odbor jednoglasno je usvojio prijedlog ravnateljice o nadopuni Školskog kurikuluma zbog 
planiranja Škole u prirodi za učenike 3. i 4. razreda. 
Ad 4.) 
Školski odbor jednoglasno daje ravnateljici prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora o radu na 
određeno nepuno radno vrijeme /10 sati ukupnog tjednog radnog vremena/, za radno mjesto učitelja/ice 
glazbene kulture s M. Š. najdulje do 5 mjeseci,  do ponovljenog natječaja u navedenom roku. 
Ad 5.) 
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske 
županije bit će raspisan natječaj za učitelja/icu tjelesne i zdravstvene kulture na određeno nepuno radno 
vrijeme  /18 sati ukupnog tjednog radnog vremena/. 
Ad 6.) 
Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o usvajanju Financijskog izvješća za razdoblje 01.siječanj-
31.prosinac 2019.g.  
Ad 7.) 
Utvrđen je tekst natječaja te je jednoglasno donesena Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje 
ravnatelja/ice Škole koji će se objaviti u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Škole. 
Obavijest o pokretanju postupka imenovanja dostavlja se Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje PGŽ. 
Ad 8.) 
Nema zabilješki. 
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